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      19.1.2021 

 

Hyvät Vantaan liike- ja virkanaiset, BPW Vantaan jäsenet, 

 

Vuosi 2021 on jo edennyt tammikuun kolmannelle viikolle ja toivonkin, että uusi vuosi on osaltanne 

lähtenyt käyntiin hyvissä merkeissä. Rajoitteista huolimatta pystymme ainakin ulkoilemaan - ja 

vihdoinkin talvisissa olosuhteissa ja välillä aivan satumaisissakin tunnelmissa - joskin tapaamiset 

ovatkin edelleen rajoitettuja. Tästä syystä mm. perinteistä Wähäjoulua ei tänä vuonna järjestetty. 

 

(Hiekkaharjun uusi vesitorni. Kuva Lahja Laitinen) 

BPW – Yhdessä  

BPW Finlandin BPW - yhdessä -vuoden aloittaa BPW Mikkeli 21.1.2021 kello 18.00 – 19.30 

webinaarillaan Merkittävä alkuperä: ruoan alkuperä ja sen merkitys. Aiheeseen liittyvät myös 

ruokaväärennökset. Luennoitsijana toimii erikoissuunnittelija Marjo Särkkä-Tirkkonen Helsingin 

yliopiston Ruralia -instituutista Mikkelin yliopistokeskuksesta. Huom! Ilmoittautumiset viimeistään 

20.1. Tarja Kyllöselle, tarja@3ksavo.fi ,joten toimi nopeasti. Saan Tarjalta ilmoittautumislinkin, joten 

jos ilmoittautumisesi myöhästyy, otathan yhteyttä ( lehmusvirta@kolumbus.fi). 

Helmikuun webinaarin järjestää BPW Tampere, yhdistyksen jäsen Pauliina Inervo esittelee 

Pirkanmaalaisen jututusinnovaation torstaina 11. 2 kello 18.00. Lisätietoa liiton nettisivuilla 

https://www.bpw-finland.fi/.  

Tänäkin vuonna BPW Finland järjestää Naistenpäivän Oodi -naiselle tapahtuman maaliskuussa. BPW 

Finlandin vuosikokous pidetään huhtikuussa lauantaina 10.4.2021 etäkokouksena. Samassa 

yhteydessä julkistetaan Vuoden nainen 2021, joka tänä vuonna valitaan kulttuurin alalta.  

Myöhemmin tänä vuonna juhlitaan myös BPW Finlandin ja Helsingin BPW-yhdistyksen 90- 

vuotistaivalta sekä Espoon yhdistyksen 50-vuotistaivalta. 
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Hallituksemme kokoontuu ensi tiistaina valmistelemaan helmikuista vuosikokoustamme. Lisää 

vuosikokouksestamme ja kevään toiminnastamme siis vähän myöhemmin. 

Viime vuoden vuosikokouksessamme jäsenemme, seurakuntaneuvos Paula Lehmuskallio esitteli 

Tikkurilan uuden ekumeenisen kirkon rakennusvaiheita. Kirkko on nyt valmistunut, mutta kirkon 

vihkiäiset joudutaan viettämään sunnuntaina 24.1. ilman seurakuntalaisia. Vihkiäismessu kuitenkin 

televisioidaan Ylen kanavalla klo 10. Kirkon vihkimisen toimittavat ja messussa saarnaavat Helsingin 

hiippakunnan piispa Teemu Laajasalo ja Porvoon hiippakunnan piispa Bo-Göran Åstrand. 

Kaksikielisessä jumalanpalveluksessa tekstinlukijana toimii mm. seurakuntaneuvoston 

varapuheenjohtaja ja jäsenemme Paula Lehmuskallio. 

Samana iltana kirkosta tulee suoratoistona vielä Reino Nordinin konsertti. Lue lisää 

täältä:https://www.kirkkojakaupunki.fi/-/tikkurilan-uuden-kirkon-vihkiaismessu-televisoidaan-

samana-iltana-kirkosta-tulee-suoratoistona-reino-nordinin-konsertti. 

Tikkurilan kirkko, yksi Vantaan uusista maamerkeistä, on Vantaan suurimman seurakunnan eli 

Tikkurilan seurakunnan sekä Vanda svenska församlingin kirkkoherranvirasto. Sen lisäksi siitä tulee 

Vantaan kaikkien seurakuntien palvelukeskus, jossa hoidetaan yhteistä seurakuntatyötä, kuten 

perheneuvontaa ja erityisdiakoniaa. Rakennuksessa on myös lasten, nuorten ja aikuisten 

ryhmätiloja. Kirkon tornin kellojen, tornikellopelin eli koskettimilla soitettavan carillonin, 

kokonaisuus 31 kelloineen on Suomen ensimmäinen ja suurin. 

 

Vaikka Korona on koetellut meitä jo lähes vuoden, eikä loppua näy, jotain valon pilkahdusta on 

kuitenkin tiedossa: Vantaan koronarokotukset etenevät porrastetusti. Vantaan kaupunki tulee 

lähettämään postitse infokirjeen koronarokotusten alkamisesta jokaiselle 70-vuotta täyttäneelle 

vantaalaiselle. Infokirje lähetetään porrastetusti ikäryhmittäin ja ensimmäisenä kirje lähetetään yli 

80-vuotiaille vantaalaisille. Kirjeestä löytyy tietoa mm. koronarokotusten ajanvarauksesta sekä 

aikataulusta. Ensimmäiset kirjeet lähetetään tällä viikolla. Rokotusten alkamisesta tiedotetaan myös 

paikallismedioissa kuten Vantaan Sanomissa ja ajankohtaista tietoa löytyy myös osoitteesta: 

www.vantaa.fi/koronarokotukset.  

 

Iloa ja valoa talvisiin päiviin, 

Kukka Lehmusvirta 

BPW Vantaa, pj, 

lehmusvirta@kolumbus.fi 

p. 0500 423 570 
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Hyödyllistä tietoa jäsenillemme: Ota talteen 

- Osoitteenmuutokset yms. jäsenasiat sihteeri Lahja Laitiselle, lahja.laitinen@kolumbus.fi 

- BPW Vantaan tilinumero: Vantaan liike- ja virkanaiset ry, FI70 8013 0710 4350 15. 

- HUOM! Sääntöjemme mukaan yhdistyksestä eroavan jäsenen on vastattava jäsenmaksustaan 

yhdistykselle siltä kalenterivuodelta, jona hän eroaa.  

- BPW Vantaan kotisivut: www.bpwvantaa.fi 

- BPW Vantaan Facebook-sivut: https://www.facebook.com/BPW-Vantaa-Vantaan-liike-ja-

virkanaiset-ry-129484043839371/ 

sekä vain jäsenille tarkoitettu suljettu ryhmä: 

https://www.facebook.com/search/top/?q=sivun%20bpw%20vantaa%20-%20vantaan%20liike-

%20ja%20virkanaiset%20ry%20ryhm%C3%A4&epa=SEARCH_BOX 

Uusi Facebook-ryhmä, BPW PKS Forum, perustettu – liity mukaan! Pääkaupunkiseudun BPW-

yhdistysten puheenjohtajat ovat perustaneet yhteisen suljetun Facebook-ryhmän BPW PKS Forum, 

https://www.facebook.com/search/top?q=bpw%20pks%20forum. 

Seuraa Facebook-sivujamme em. linkeistä, vaikka et itse olisi facebookissa. 

 

- BPW Finlandin kotisivut: https://www.bpw-finland.fi. Löydät täältä myös Liiton muiden 

jäsenyhdistysten ajankohtaisia tapahtumia. 

- BPW Europen kotisivut: http://bpw-europe.org/ 

.- BPW Internationalin kotisivut: https://www.bpw-international.org/, 

https://youtu.be/MTVFQeOdntU?t=53 

BPW Internationalin kooste Korona-ajan aktiviteeteista ja projekteista eri jäsenmaissa, mukana myös 

kv-presidentti Amany Ashfourin tervehdys: BPW International COVID-19 Response Activities and 

Projects: https://www.bpw-international.org/images/pdf/BPW%20International%20COVID-

19%20Projects%20and%20Activities%20%20Booklet%202020.pdf 
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